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BASHKIA MALIQ

SHTOJCA 13

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Maliq më 14.11.2019

Për: Operatorin Ekonomik “ Alb Korça 2002 ” shpk

- Adresa :Korcë Pojan Zëmblak, Lagjia Qëndër , Rruga Nacionale Km 1 , ZK 3903, NP 155/13,

pranë Nënstacionit Zëmblak

- NIPT-i - K34004003T

Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozim/Punë/Sistem elektornik

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-39623-10-15-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Riparim Vepra Ujore në Fushën e Maliqit 2019”

Afati i kontratës: 1 muaj.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr.42, datë 21.10.2019

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të

ofruara:

1. Operatori ekonomik “Alb-Korça 2002” shpk

“Alb-Korça 2002” shpk : NIPT – K34004003T

Vlera e ofertës së ofruar është: 998 330 (nëntëqindenëntëdhjetetetëmijëëtreqindetridhjet) lekë pa

tvsh

2. Operatori ekonomik “Nika” shpk

“Nika” shpk : NIPT – J76705047U

Vlera e ofertës së ofruar është: 1 166 397

(njëmilionenjëqindegjashtëdhjetegjashtëmijëetreqindenëntëdhjeteshtatë)lekë pa tvsh

3. Operatori ekonomik “SARK” shpk

“SARK” shpk : NIPT – K52531415H

Vlera e ofertës së ofruar është: 1 226 326 (njëmilionedyqindenjëzetegjashtëmijëetreqindenjëzet

egjashtë)lekë pa tvsh

4. Operatori Ekonomik “ 2N ” shpk

“2N“ shpk : NIPT-i :K52531415H

Vlera e ofertës së ofruar është: 1 216 836 (njëmilionedyqindegjashtëmbëdhjetmijëetetëqinde

tridhjetegjashtë)lekë pa tvsh

Gjatë procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave të mësipërme anëtarët e KVO
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konstatuan se :

- Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1.Operatori ekonomik “Nika” shpk

“Nika” shpk : NIPT – J76705047U

Nuk plotëson kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta për kualifikim sepse :

Konkretisht:

- Mungon mjeti kamjoncinë 3-5 ton ( mjeti i paraqitur me targa AA328HZ është kamion me

peshë 7.6-16 ton)

- Mungon certifikata ISO PASS-99:2012

2. Operatori ekonomik “SARK” shpk

“SARK” shpk : NIPT – K52531415H

Nuk plotëson kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta për kualifikim sepse :

Konkretisht:

- Mungon një punonjës manovrator (punonjësit e paraqitur nuk janë me dokumentacionin
e kërkuar në kërkesat për kualifikim në dst)

4. Operatori Ekonomik “ 2N ” shpk

- “2N“ shpk : NIPT-i :K52531415H

Nuk plotëson kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta për kualifikim sepse :

Konkretisht:

- Mungon një punonjës manovrator (punonjësit e paraqitur nuk janë me dokumentacionin

e kërkuar në kërkesat për kualifikim ne dst)

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik “Alb Korça
2002 ” shpk

- Adresa :Korcë Pojan Zëmblak, Lagjia Qëndër , Rruga Nacionale Km 1 , ZK 3903, NP 155/13,

pranë Nënstacionit Zëmblak

- NIPT-i - K34004003T

, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 998 330 (nëntëqindenëntëdhjetetetëmijë

etreqindetridhjet) lekë pa tvsh, pikët totale të marra [_____] është identifikuar si oferta e

suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [BASHKIA MALIQ, BULEVARDI RINIA, MALIQ,
KORÇË] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve
nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

I.1 Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
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vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme
prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit
nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 05.11.2019

Ankesa: NUK KA

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

[Titullari i autoritetit kontraktor]

KRYETARI I BASHKISE

GËZIM TOPÇIU

______________


